
Kustvattenrådet syfte: 

1. Delaktighet och samverkan 

2. Kunskap 

3. Åtgärder 

 

Gruppens deltagare: Samtliga grupper 2019-10-25 

Lista era idéer kopplat till våra fyra fokusområden (röd text – redan beslutade aktiviteter blå text – 

tidigare föreslagna aktiviteter lila text – förslag från vårens rådslag grön text – förslag från senaste 

rådslaget): 

Kusten och havet som resurs 
Översyn fiskeregler, kan ev. kombineras med information om 
främmande arter. 
Värden för fiskets förändring, ex. för Skälderviken, per 
vattendrag, populationer 
Undersöka ålgräsets utbredning och status 
Ekoturism 
Hållbart fiske och förbud mot bottentrålning Lyft frågan via 
KIMO tillsammans med havsnätverken, Länsstyrelser 
Värdera kustens ekonomiska värden och ekosystemtjänster, 
turism, närhandel etc. 
Avsaltning av havsvatten -  möjligheter och teknik 
Resurshushållning vattenteknik 
Energiproduktion 
Ökad miljöövervakning kväve och fosfor 
Översyn och omprövning av vattendomar 
Övergödningsproblematiken – omställning  
 

Klimat 
Rådslag klimatanpassning av kusten 
Dagvattenhantering Fortsatt fokus på denna fråga, bl.a. 
regelverk, ansvars- och kostnadsfördelning, kontroller och 
rening. Suseåns vattenråd kommer att gå vidare med 
frågan om dagvatten från vag E6 som leds till 
dikningsföretag. 
Nätverk limniska vattenråd – träffar om extrema flöden 
Grundvatten/dricksvatten – mikroplaster, se bidrag från 
Naturvårdsverket för att undersöka 
Översvämningshantering via våtmarker 

Biologisk mångfald 
Västerhavsveckan – exkursioner, forskningsfartyget Sabella 
tillsammans med Havsnätverket för Laholmsbukten 
Nätverksmöte limniska vattenråd – träff om bete och vatten 
Information om främmande arter utifrån LONA-projekt 
Invasiva arter i marin miljö, på strand och i vatten 
Strandskötsel: Låt stranden sköta sig själv, vissa åtgärder 
förstör strandens självläkning 
Miljöpåverkan från dagvatten och behandlat avloppsvatten 
(ex miljögifter) 
 
 
 
 
 
 

Planering och andra styrmedel 
Strandstädning och strategiskt arbete mot nedskräpning 
Rådslag tema plast i havet/nedskräpning/spökgarn 
Strandstädarkarta 
Rådslag tema Vatten i skolan 
Vilka åtgärder mot eutrofiering är rimliga och ger mest 
effekt? 
Fällor i vattendrag för att fånga upp plast och annat skräp 
Kunskapshöjande insatser hos allmänhet 
Nudging och hur man skapa förändringar i beteende men 
även krafttag mot nedskräpning 
Kompetensutveckling om vatten för intresserade 
lärare/pedagoger 
Spökgarn – karttjänst 2020 via HaV. Samverka med marint 
centrum i Sotenäs, app Coast Guard och samarbete 
mellan fiskare och dykare 
Tacka ja till erbjudande om workshop med Teater 
Sagohuset och Lunds Universitet 

 

Övriga synpunkter: Se över möjligheten att bredda rådet och få med fler intressenter för olika områden. 
Politikerdelatagande! Vi behöver publicitet via alla kanaler, även massmedia. LEVA alla våra tre pilotprojekt 
presenteras på kommande rådslag. 


